
 

 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE COORDINADOR/A DEL DEPARTAMENT 
DE MÀRQUETING  

 
Donada la necessitat de cobrir la plaça de Coordinador/a del Departament de Màrqueting,  es convoca 
un procés de selecció per tal de cobrir un lloc de treball en el personal d’administració i serveis.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

• Definició, execució del pla de promoció de Graus Universitaris, Formació Permanent, entre 
altres. 

• Definició i execució de totes les accions pròpies del Departament de Màrqueting i promoció. 
• Supervisió de la base de dades i les analítiques de resultats.  
• Control de l’execució del pressupost. 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

• Llicenciat/da en Publicitat, Relacions Públiques, ADE, Màrqueting o Comunicació. 
• Experiència professional mínima de 5 anys. 
• Experiència en serveis. 
• Capacitat de relació (equip, client intern i proveïdors)   

 
ASPECTES VALORABLES: 

a) Títol de Màster en Màrqueting Digital  
b) Experiència com a usuari digital avançat.  
c) Experiència professional relacionada 
d) Altres mèrits aportats pel candidat 

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES 

- Habilitats comunicatives 
- Capacitat de treball en equip, capacitats organitzatives i de lideratge, amb clients interns, 

externs i proveïdors.  
- Iniciativa i capacitat d’adaptació al canvi 
- Implicació i compromís. 

 
 

S’OFEREIX: Contracte d’obra i servei com a personal d’administració i serveis temporal,  jornada 
completa. 
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 3 de setembre de 2014, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al Cv els documents justificatius de les 
titulacions i mèrits al·legats, mitjançant suport digital. Identificar en la sol·licitud el número de 
referència S29/2014/MKT_PAS    
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-
treball. 

Mataró, a 23 de juliol del 2014
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PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL PAS, DEDICACIÓ COMPLETA, D’UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A 
DEL DEPARTAMENT DE MÀRQUETING AL TECNOCAMPUS 
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  CURRICULUM ENTREVISTA TCM TOTAL Observacions  

 

BAREMS DE 
SELECCIÓ 

Títol de 
màster en 

màrqueting 
digital  

Experiència 
com a 
usuari 
digital 

avanaçat  

Experiència 
professional 
relacionada    

Altres mèrits Entrevista  
Presentació  Relació TCM      

 

Puntuació  
màxima 20 15 15 10 40 15 115   
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